
حبيث يثبت ويدعوا إىل الثبات؛  قائد أن يكون ذا شجاعة يف قيادته,ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لل: الشيخ

  ألنه لو مل يثبت وهرب معهم مل يكن صاحلا للقيادة . (( والرسول يدعوكم ))من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

  (( والرسول يدعوكم )) .ومن فوائد اآلية: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: 

والعدل ظاهر جدا إذا  (( فأثابكم غما بغم ))ومن فوائدها: حكمة اهللا عزوجل وعدله يف إثابته عباده؛ لقوله: 

ن هذه الغموم اليت يتلو بعضها بعضا جعلنا الباء للبدل؛ واحلكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو مبعىن على؛ أل

  خيفف بعضها بعضا .

فإن الالم هنا  (( لكيال ))ومن فوائد اآلية: إثبات احلكمة، إثبات حكمة اهللا عزوجل يف أفعاله؛ من قوله: 

  .للتعليل 

األشعرية أيضا ينفوا بل و  ,إثبات احلكمة هللا يف أفعاله وأحكامه الشرعية ينفيها من ؟ اجلهمية أعين وهذه املسألة

وألا لو عللت لصح أن يتوجه  ,إن أفعال اهللا ال تعلل ألا لو عللت لكان يفعل لغرض :ويقولون ,ينفوا

؛ وقد بينا فيما سبق اىل ال يسأل عما يفعل وهم يسألون، واهللا سبحانه وتع؟ مل فعلت :السؤال إليه عنها فيقال

عد تنقصا هللا عزوجل؛ ألنه إذا انتفت احلكمة يف أحكامه الشرعية أو أن نفي العلة أو نفي احلكمة يف أفعال اهللا ي

وما خلقنا  ((مه عبثا ولعبا، وقد أبطل اهللا تعاىل ذلك يف عدة آيات أشدها قوله تعاىل: االقدرية صارت أحك

  السماء واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا النار )) .

؛ واألنه قدر الغم بالغم من أجل أن ال حيزن وا,الكرمية: أن اهللا عزوجل حيب من عباده أن ال حيزنومن فوائد اآلية 

ورمبا حيدث له عقدا نفسية؛  ,وذلك ألن احلزن حيدث لإلنسان انقباضا، انقباضا رمبا مينعه عن كثري من املصاحل

 ن اإلنسان إذا  , ألنه الشك أدر ما يستطيعد نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقواإلنسان ينبغي أن يعو

ال حيب أن جتده كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أنه يكون مسرتحيا قابال للتفهم والتفهيم؛ وإذا كان حمزونا 

  يكلمه أحد فضال عن أن يكون له تفهيم أو فهم .

 :ا فاتك خري تظنه خريا لنفسك فقلومن فوائد اآلية: الرتبية العظيمة للعباد وهي أن ال حيزنوا على ما فام؛ إذ

قدر اهللا وما شاء فعل؛ واعلم أن احلزن ال يرد الفائت  :قدر اهللا وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره قل

  أبدا وإمنا يزيد اإلنسان بالء .

  . لون ))واهللا خبير بما تعم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا عزوجل الواسع لكل معلوم؛ لقوله: 

ومن فوائدها: وجوب احلذر من املخالفة، خمالفة اهللا عزوجل؛ وجهه ؟ أنه إذا كان خبريا بعملنا فإن ذلك يوجب 

  إذا خالفناه علم وإذا علم فسوف حياسبنا . ,ألننا إن خالفناه علم ,لنا أن ال خنالفه



 :ووجه ذلك: أنه أضاف العمل إليهم؛ واجلربية يقولون تعملون )) ((ومن فوائد اآلية: الرد على اجلربية؛ لقوله: 

  . باختيارهإن اإلنسان ال يعمل ال يفعل شيئا 

 ,ألن غالة القدرة ينكرون علم اهللا بفعل العبد خبير )) ((ومن فوائدها: الرد على غالة القدرية؛ من قوله: 

  ا .إن اهللا عزوجل ال يعلم أفعال العبد لكن إذا فعلها علم  :ويقولون

؟ اهللا عزوجل؛  هلة؛ أنزل منمبللرتتيب  :مث ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

من  (( :كل الغموم السابقة  ,فيشمل الغم بعد الغم ,املارد بالغم هنا جنس الغم أنزل عليكم من بعد الغم )) ((

ان؛ الوجه األول: أن تكون مفعوال ألجله؛ والثاين: أن تكون أمنة جيوز يف إعراا وجه بعد الغم أمنة نعاسا ))

نعاسا  (( :وعلى الثاين يكون أنزل )) (( :مفعول )) نعاسا (( :فعلى الوجه األول يكون أنزل )) (( مفعوال به لـ

  .أمنة )) ((بدال أو عطف بيان من  ))

 ((يعين أنزل عليكم من بعد الغم أمنا، أمنة وأمن مبعىن واحد؛ ما هذا األمن ؟ قال:  ,مبعىن أمن أمنة )) (( و

  : ال ينعس, الطالب؟  ال أوألن اخلائف ينعس  ,وهو دليل على طمأنينة القلب ,والنعاس مقدمة النوم نعاسا ))

  ويش يفعل ؟ : الشيخ

  : ميوت يف اليوم ألف موتة, الطالب

 ((لكن اآلمن املطمئن ينعس؛ وهلذا قال:  ,مضطرب ,كن أن ينعس ألن قلبه يرجفاخلائف ال مي ,نعم: الشيخ

   ؛نعاسا ))

فالضمري يعود  تغشى )) ((فإذا كانت القراءة:  تغشى طائفة منكم )) ((ويف قراءة:  يغشى طائفة منكم )) ((

يغشى طائفة منكم  ((طيب  نعاسا ))؛ ((فالضمري يعود على  يغشى )) ((وإذا كانت القراءة:  أمنة )) ((على 

 وعلى أبصارهم غشاوة )) ((ومنه قوله تعاىل:  ,والغشيان يف األصل التغطية ,يصيب طائفة ,يصيب أي ))

يعين  هموقد يراد به مع اإلصابة أنه إذا غشي ,لكن قد يراد به جمرد اإلصابة يغشي الليل النهار )) ((وقوله: 

  اخلطاب للمؤمنني. )) يغشى طائفة منكم (( :مجيعا ممشله

هم النعاس؛ ملاذا ؟ ألن أنفسهم قد أمهتهم أوقعتهم يف اهلم؛ يعين فلم يغش د أهمتهم أنفسهم ))وطائفة ق ((

ماذا ندري ما يكون؛ وخيمسون ويسدسون؛ والذي هكذا حاله ال يأتيه النوم وال يقربه النعاس؛  :ألم يقولون

عدم النعاس، طوى ذكره ألنه يعلم من حاهلم؛ فإذا كانت ترك كر وطوى ذ  قد أهمتهم أنفسهم )) ((وهلذا قال: 

  قد أمهتهم أنفسهم فإنه ال ميكن أن ينعسوا .

جيوز أن تكون خربا ثانيا لقوله:  ))... يظنون  ((مجلة  قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غير الحق )) ((يقول: 



وطائفة أمهتهم أنفسهم وكذلك يظنون  :يعين سهم ))قد أهمتهم أنف (( :أين اخلرب األول ؟ مجلة وطائفة ))؛ ((

يعين  أهمتهم )) (( :يف موضع نصب على احلال من الضمري يف يظنون )) (( :باهللا غري احلق؛ وجيوز أن يكون

أمهتهم حال كوم يظنون باهللا غري احلق؛ يعين يظنون باهللا سبحانه وتعاىل ظنا غري ظن احلق؛ فما هو هذا الظن 

 ,؟ نعم يظنون بغري اهللا غري احلق ظن اجلاهلية ياء كثرية؛ يقولون مثال: هل لنا من األمر من شيء؟ يظنون أش

وأن الدولة  ,وأنه ال نصر لإلسالم بعد هذه اهلزمية ,يظنون مثال أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قتل حقيقة

غير  ((والشك أن هذا ظن مبين على اجلهل؛ وهلذا قال:  ,وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة ,ستكون للكافرين

 ظن الجاهلية )) ((فبدأ ببطالن هذا الظن أوال مث بني أنه صادر عن جهل؛ وهلذا قال:  الحق ظن الجاهلية ))

أن  ,أي ظن أهل اجلهل؛ ألن من عرف اهللا عزوجل بأمسائه وصفاته وأحكامه ال ميكن أبدا أن يظن به هذا الظن

وأن اهللا ال ينصر رسله، ال يظن هذا الظن إال من ال يعرف اهللا عزوجل؛ وهلذا قال:  ,ل الباطل على احلقاهللا يدي

يصح  ))... يقولون  (( :مجلة يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء )) ((

 يظنون )) (( :يفمن الواو  (( يظنون )) :من؟ ثالثا لطائفة؛ ويصح أن تكون حاال  أن تكون خربا ثانيا أو ثالثا

  يظنون حال كوم قائلني؛ 

وحيتمل أم  ؛بألسنتهم أو بقلوم ؟ نعم حيتمل األمرين، حيتمل أم يقولون يف أنفسهم))  يقولون ((وقوله: 

   يقولون بألسنتهم يعين يقول بعضهم لبعض: هل لنا من األمر من شيء؛ وأيهما أقرب يا وليد ؟

  ثاين؛ ال :الطالب

  ؟  آخر واحد ؟ نعمأصابك النعاس ما هو الثاين ؟: الشيخ

   أم يقولون بألسنتهم يقول بعضهم لبعض؛ وهوأقوى ثاين ال :الطالب

   ما وجه قوته عندك ؟: الشيخ

  : أم يريدون أن ينشروا هذا فيم بينهم, فأراد اهللا أن يفضحهم, الطالب

   لكن هناك دليل من اآلية ؟ ,طيب: الشيخ

  ؛  يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك )) ((قوله: : الطالب

   ال؛: الشيخ

  : يقولون األصل فيها أنه يكون باللسان, الطالب

وإذا كان قول النفس البد أن يقيد، كما قال  ,األصل يف القول إذا أطلق فهو قول اللسان: نعم أحسنت, الشيخ

  واضح ؟ أجيبوا ؟  ال يعذبنا اهللا بما نقول ))ويقولون في أنفسهم لو  ((اهللا تعاىل: 



  نعم؛ : الطالب

  إذا تكون اآلية دالة على أن هذه القول صادر منهم بألسنتهم .: فالشيخ

يقولون  ((إذا قال قائل: أنتم تقولون إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان فكيف جتيبون عن قوله تعاىل: 

  ما ليس في قلوبهم )) . ((من باب التأكيد؛ وليقابل قوله:  في قلوبهم )) ؟بألسنتهم ما ليس 

هنا لالستفهام؛ لكن هل املراد باالستفهام اإلنكار كأم يقولون  :هل يقولون هل لنا من األمر من شيء )) ((

ا من األمر شيء؛ ليس لن :أن يكون االستفهام للنفي يعين يقول ,هل حنن روجعنا ؟ هل شاورونا ؟ أو أم ينفون

هل يؤيد أن  )) قل إن األمر كله هللا(( يقولون هل لنا من األمر من شيء ننظر ما الذي يؤيده سياق اآلية؛ 

 ,؟ سياق اآلية يدل على الثاين ؟ أي أم ينكرون أنه مل يرجع إليهم بشيء نكاراإلأو أن هل مبعىن  ,هل مبعىن ما

هل لنا من األمر من شيء؛  :وقالوا ,أخذوا عليها أا مل تراجعهم ,غزوةوأن هؤالء أخذوا على القيادة يف هذه ال

يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما  ((ويؤيد هذا أيضا قوله:  قل إن األمر كله هللا )) ((فقال اهللا عزوجل: 

، إىل آخر اآليات؛ فالظاهر أن االستفهام يعين لو كان لنا من األمر شيء ما حصلت هذه اهلزمية قتلنا هاهنا ))

هنا ليس للنفي كما ذهب إليه بعض املفسرين ولكن معناه اإلنكار، اإلنكار على القيادة أا مل تراجعهم يف هذا 

  األمر؛ 

أمور وامر ؟ األول؛ يعين هل لنا من األمر هنا واحد األمور أو واحد األ هل لنا من األمر من شيء )) ((يقول: 

ويقول ألنا ما  ,وا مما حصلمر احلرب؛ فكأم يريدون أن يتنصلما وجه إلينا شيء من أ ,ب شيء ؟ ليس لنااحلر 

  رجعنا وال رجع إلينا وال أخذ رأينا؛ 

  أيهما أرجح يا هداية اهللا ؟  ه ))كلَ  (( و ه ))((كلُ فيها قراءتان:  قل إن األمر كله هللا )) ((قال اهللا عزوجل: 

  ه ألنه خرب؛ الظاهر كلُ : الطالب

  اخلرب هللا الشك؛ : ال, الشيخ

  ه ألنه تأكيد األمر؛كلَ : الطالب

  النصب يا شيخ ؛ : الطالب

  النصب ؟ هو كما قال توكيد؛ : الشيخ

  نعم توكيد؛  ,وإمنا اليس توكيد ,ال: الطالب

على  ةمنصوب كل  :صارت ه ))كلَ  (( :أنا أقول كالمها راجح؛ ألما قراءتان سبعيتان؛ فإذا كانت: الشيخ

, وهللا خرب ,مبتدأ وكلُ  ,اسم إناألمر  :وعلى قراءة الرفع تكون إن األمر كله هللا )) (( :التوكيد، توكيد األمر



  واخلرب خرب إن؛  واجلملة من املبتدأ

يشمل األمر الكوين واألمر الشرعي؛ فاألمر هللا عزوجل   األمر كله هللا )) (( :هنا األمر )) (( :على كل حال

سواء كان هذا األمر كونيا وهو الذي  ,هو الذي يتصرف يف عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه احلكمة ,كله

  ,يقول اهللا له كن فيكون، يقول اهللا فيه كن فيكون؛ أو شرعيا وهو األمر املوجه ملن؟ للعباد، افعلوا أو ال تفعلوا

  كله هللا كما أن احلكم كله هللا .

 وسهم ما ال يبدونهنفأي يضمرون يف  :خيفون نفسهم ما ال يبدون لك ))يخفون في أ ((قال اهللا تعاىل: 

للرسول صلى اهللا عليه وسلم ولكن اهللا يعلمه؛ وهذا يعد الشك مما جرى من الصحابة رضي اهللا عنهم وهو أمر 

لمون لو تركوه لكان أفضل، لو كانوا يصرحون للرسول صلى اهللا عليه وسلم ويصارحونه لكان خريا من كوم يتك

  فيما بينهم وخيفونه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا ليس جلميع الصحابة؛ ملن ؟ 

  : املنافقون, الطالب

إن بقي فقد بقي ناس قليلون؛ لكن   ,لطائفة منهم؛ ألن املنافقني كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إىل أحد: ال, الشيخ

مع  ,أن هذه الطائفة من املؤمنني قد أهمتهم أنفسهم )) يغشى طائفة منكم وطائفة ((اآلية حيث قال: ظاهر 

يغشى طائفة  ((أنه رمبا يقول يل قائل: بل إن اآلية تدل على أن هذه الطائفة ليست من املؤمنني؛ ألنه قال: 

يغشى  ((ومل يقل: وطائفة منكم؛ لكن الذي يرجح األول التقسيم ألنه قال: منكم وطائفة قد أهمتهم )) 

أن هذه الطائفة طائفة  :واملفسرون خمتلفون يف ذلك على قولني؛ القول األولوطائفة قد أهمتهم ))  طائفة )) ((

  طائفة من املؤمنني لكنهم ضعاف اإلميان . اإ :من املنافقني؛ والقول الثاين

 ملا تقابل الرسول يف مقدمة اجليشكان هل   والرسول يدعوكم في أخراكم )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟املسلمني واملشركني 

  ؟ أي نعم الرسول : الشيخ

   ...: السائل

  ، بعد أن فروا صار يف املؤخر؛ يف املؤخرةبعد أن فروا صار : ال, الشيخ

  : يعين تراجع, السائل

؟ صار يف  ويش صار , والرسول باقاآلن تصور اآلن أم اآلن يف منطقة فهربوا منها ه,ال هو مكان: الشيخ

  أخراهم .

يقال إم مل يصبهم النعاس ألم أمهوا أنفسهم مل يهموا   وطائفة قد أهمتهم أنفسهم )) (( :شيخ: السائل



طائفة الثانية أمهتهم أنفسهم مل يغشيهم النعاس ال؟ يعين طائفة يغشيهم النعاس و  ...الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

   ألم ما اهتموا بأمره صلى اهللا عليه وسلم ؟

   ؛أنانيونيعين أم  قد أهمتهم أنفسهم )) (( :صريح اآلية ,نعم: الشيخ

يعين عقابا هلم ألم مل يهموا الرسول صلى اهللا عليه وسلم فلم يصبهم النعاس، ألن النعاس أمن ونصر : السائل

   من اهللا تعاىل ؟

ته نفسه فإنه لن شك يدل على طمأنينة القلب وارتفاع اخلوف عنهم؛ والذي قد أمه ال : النعاس يدلالشيخ

   ينعس ؛

   صلى اهللا عليه وسلم جازاهم يف الدنيا ؟ ويهمهاإلسالم  هيعين أن هذا ملا مل يهم: السائل

جمازاة، هذا شيء واقع؛ كل إنسان يهمه نفسه يف مثل هذه املواطن ال ميكن أن أن نقول ال، ما حيتاج : الشيخ

  ينام وال يقربه النوم .

قلنا إن الصرف يقتضي أن  ثم صرفكم عنهم )) ((قول اهللا عزوجل: يف !  يك: شيخ أحسن اهللا إلالسائل

أن اهللا صرفهم عن قتال الكفار فما احلكمة يف شديدا على الكفار؛ أحسن اهللا إليك إقباال الصحابة كانوا مقبلني 

   هللا عزوجل ؟ حمبوبكفار سلم للاملقتل مع أن 

حتى إذا فشلتم  ((حىت يكون هذا تربية هلم؛ ألن سبب ذلك أم تركوا املكان كما قال اهللا:  ,حلكمة: الشيخ

  كل هذه الثالثة من أسباب اخلذالن .  وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) ((جبنتم  ))

   ي ؟هل هو بالالم أو بك لكي ال تحزنوا )) ((نصب الفعل يف قوله تعاىل: : السائل

  هل هو بكي أو بالالم ؟  لكي ال تحزنوا )) (( :ماذا تقولون ؟ يسأل يقول: نصب الفعل: الشيخ

صريني والكوفيني؛ بعضهم يقدر أن مضمرة، وبعضهم يقول نصب بكي؛ عند بفيه خالف بني ال: الطالب

  وعند الكوفيني بكي؛  ,البصريني بالالم

 :بكي؛ وإذا ذكرت كي وحدها أو الالم وحدها فالكوفيون يقولونيقولون إذا ذكرت الالم وكي فالنصب : الشيخ

  ، يعين إذا اجتمعا صار النصب لكي مباشرة .أن مضمرة :إن احلرف هو الناصب؛ والبصريون يقولون

 أال يكوننقول ألن املصيبة تلحقها املصيبة األخرى  لكي ال تحزنوا على ما فاتكم )) ((قوله تعاىل: : السائل

   الباء للمصاحبة ؟بأن  غما بغم )) ((أن قوله تعاىل:  هذا يدل على

ملا خالفوا األمر  يكونللرسول مبخالفة أمره؛  أن سببه غمهمأيضا مينع أي نعم ما مينع أن يكون هذا و : الشيخ

  حصل الغم مث حصل غم مث حصل غم .



وأن أمنة هو أمن مؤقت يكون بعده خوف   منة؛األن هناك فرقا بني األمن و أشيخ ذكر بعض املفسرين : السائل

   يف اجلنة ؟أولئك لهم األمن وهم مهتدون))  ((كما يف اآلية، واألمن يكون أمنا مطردا كما يف قوله تعاىل: 

أولئك لهم  (( :واملصدر هو مطلق يشمل القليل والكثري؛ أما ,؛ ألن األمن مصدرهذا ال ما هو صحيح: الشيخ

أو أمنة ما يدل  ,ة على الكمال واالستغراق؛ لكن لو قلت أمن أمنا ما يدل على أنه دائمففيها أل الدال األمن ))

وهلذا فسره كثري من املفسرين قال أمنة يعين أمنا  أنه ال فرق, :دائمة؛ الظاهر القول الثاين اعلى أ.  

يغشى طائفة منكم  ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء قل إن 

األمر كله هللا يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو  

جعهم وليبتلي اهللا ما في صدوركم وليمحص ما في كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضا

قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما  

  كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور حليم )) .

يقولون لو كان لنا من  ((تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ وقفنا يف تفسري اآلية على قوله : الشيخ

   .األمر شيء ما قتلنا هاهنا ))

تفسري للذي خيفونه؛ والقول هنا قول  يقولون )) (( :مجلة )) يخفون في أنفسهم ما يبدون لك يقولون ((قوله: 

  ألن القول إذا أطلق فهو قول اللسان؛ واضح ؟ ,باللسان

  أظن ناقشنا فيما سبق ؟  قتلنا هاهنا ))يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما  ((

  ما ناقشنا ؟ : الطالب

  ؟ إذ تصعدون )) (( :؟ من من أين: الشيخ

إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما  ((قول اهللا تعاىل: : طيب, الشيخ

   ما معىن اإلثابة هنا ؟ فأثابكم غما بغم )) ((نأخذ من هنا قال:  )) بغم

  اإلثابة مبعىن اجلزاء؛ : الطالب

  يعين جازاكم ؟ نعم .: الشيخ

  هل يطلق الثواب على اجلزاء بالعقوبة ؟ : الشيخ

   هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ))؛ ((نعم يطلق قال اهللا تعاىل: : الطالب

  )) .هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون  ((يطلق لقوله تعاىل: : الشيخ



   وإذا مجع الثواب والعقاب ؟: الشيخ

  : كان الثواب على اإلثابة على اخلري, الطالب

  سنات؛ والعقاب على السيئات .احلصار الثواب على : الشيخ

   الباء يا هداية اهللا ؟ أثابكم غما بغم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   وكل يصلح هنا؛ ,وإما مبعىن على ,عوضالوإما للبدل يعين مبعىن  ,إما للمصاحبةثالثة, الباء : الطالب

   على القول بأا للمصاحبة ما معناها ؟: الشيخ

  يعين متصل بغم غموم كثري؛  ,يعين غما مالحق بغم: الطالب

  إذا ليس املراد غمني فقط ؟ : أحسنت, الشيخ

   نعم .: الطالب

   أذكر مثاال لغمني من ذلك ؟: الشيخ

  أحد؛  ريه إىل معركةعند مسلف ثلث اجليش : ختالطالب

  وغريه ؟ : الشيخ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل؛ وإصابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وكذلك عندما  الإشاعة أن : و الطالب

  كان هلم النصر يف أول املعركة انقلبت الدائرة عليهم؛ 

  ؟  فوات النصر يعين: الشيخ

  ؛ أي نعم؛ هذه ثالثة: الطالب

  ؛ رابعةنريد : الشيخ

  قتل محزة وكثري من الشهداء؛  : قدالطالب

  قتل عدد من رجاالت املسلمني؛ نعم ؟  ,أي نعم: الشيخ

  صلى اهللا عليه وسلم؛  للنيبخمالفتهم : الطالب

  الرسول هذا فيه غم ؟  : خمالفتهمالشيخ

  صارت مخسة؛ : الطالب

  بقيت واحدة؛ : الشيخ

  ؟ هي هذه : الطالب

ألم فام النصر واملشركون  ,نقول إن اخلامسة ظهور املشركني عليهمأن طيب ممكن هذه, مسة ااخلهي : الشيخ



يقول أبو سفيان: أفيكم حممد ؟ أفيكم ابن أيب  ,وقاموا يتكلمون ,ما ازموا ظهروا عليهم وصعدوا على اجلبل

  لغموم كثرية .قحافة ؟ أفيكم عمر ؟ حىت افتخر بصنمه وقال: أعل هبل؛ هذا من الغم الشك؛ إذا ا

   الالم ؟ لكي ال تحزنوا )) (( :فهد تكم وال ما أصابكم ))ا على ما فاحزنو لكي ال ت ((قوله تعاىل: : الشيخ

  الم التعليل؛ : الطالب

  وكي هنا ؟ : الشيخ

  مصدرية؛ : الطالب

  وال تصلح للتعليل ؟ : الشيخ

  إال؛ : الطالب

  يف هذا السياق ؟ : الشيخ

  ؛ : بلىالطالب

  ذا تقولون ؟ ال تصلح؛ ما :الشيخ

  صحيح ؟ : الطالب

  . : طيبالشيخ

   هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن ؟: الشيخ

  هي بنفسها؛ : الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

  مصدرية هي الم اجلر تتعني أن  سبقتهاإذا : الطالب

  تنصب بنفسها، متام.تتعني أن تكون مصدرية : الشيخ

  مبا قبلها ؟  ما مناسبته لكي ال تحزنوا )) (( :هذا التعليل: الشيخ

  تعني عدم احلزن,  إذا حزنوا ألنهإذا قيل ال حتزنوا  :الطالب

   ؟ أثابكم لكي ال حتزنوا : ألنه قالالشيخ

  نعم ألن احلزن والغم هذا ال يفيد شيئا مما فات؛ : الطالب

  ؟  لكي ال تحزنوا )) ((كيف ؟ : الشيخ

مقتل النيب  , فمثال:تلوى األخرى فإن الكبرية ختفف الصغريةالواحدة ألم إذا جاءت املصائب  ,نعم: الطالب

  ، يف نفوسهم اهلزمية وا أنه مل يقتل خفف وقععليه الصالة والسالم كان أكرب املصائب عليهم عندما اكتشف



  ل الشاعر:ما سبق من الغم؛ إذا املعىن أن كل غم ينسي ما هو دونه؛ وعلى هذا قو : الشيخ

  ؛ورمبا صحت األبدان بالعلل       لعل عتبك حممود عواقبه

: الطالب ما الذي فام وما الذي أصام ؟ لكي ال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم )) ((قوله: : الشيخ

  الذي فام النصر والغنائم؛ والذي أصام اهلزمية واخلذالن ؛ 

  متام .: الشيخ

   ما معىن خبري ؟ واهللا خبير بما تعملون )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  بري هو العامل ببواطن األمور؛ : اخلالطالب

  وعلمه ببواطن األمور يستلزم علمه بظواهرها من باب أوىل . ,نعم: الشيخ

   ؟ واهللا خبير بما تعملون )) ((ما هي الفائدة من ختم اآلية ذا االسم بقوله: : الشيخ

يعين إذا كان  ,ن خرب اهللا عزوجل حباهلم هو الذي يرتتب عليه العقاب واحلساب؛ فهو كالتهديد هلمأل: الطالب

  تعملون, اهللا خبري بأقوالكم فهو الذي سيحاسبكم ويعاقبكم على ما 

  حصل منكم .: على ما الشيخ

  ما كملنا اآلية ؟  ثم أنزل عليكم من بعد الغم )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  فوائد ما كملنا يا شيخ ؟ : الالطالب

  إن شاء اهللا . التكميلفوائد بعد : الشيخ

لو كان لنا من األمر شيئا ما  (( :هذا ما خيفونه )) يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون (( :الشيخ

األمر إلينا ما قتلنا يعين لو كان لنا من الشأن يف هذه الغزوة شيء ورد  ,األمر هنا واحد األمورقتلنا هاهنا )) 

أن النيب عليه الصالة والسالم استشار الصحابة حني اخلروج إىل أحد هل , يعين ما خرجنا وال قتلنا؛ وذلك هاهنا

ألم أو كثريا منهم مل خيرجوا يف غزوة بدر؛ فأرادوا أن يعوضوا عن  ؟؛ فأشار إليه الشبان بأن خيرج خيرجوا أم ال

بل نبقى يا رسول اهللا يف املدينة فإن دخلوا علينا  :ختلفهم عن غزوة بدر ذه الغزوة؛ وقال بعض الصحابة

لصالة ولكنه دخل بيته عليه ا ,قاتلناهم من على السطوح؛ وكان رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم مييل إىل هذا

استكرهنا  :وقالوا ,احلرب وخرج؛ فكأم أرادوا أن يرجع عن عزميته مة, ولبس ألوالسالم مث عزم على أن خيرج

ما كان لنبي لبس ألمة الحرب أن يضعها حتى يفتح اهللا  (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا له؛ فقال: 

لو كان لنا من األمر ((  :قى يف املدينة هم الذين قالوافخرج؛ فالذين قالوا نب ,هكذا أو حنوه بينه وبين عدوه )

  بقينا يف املدينة ومل نقتل؛ ليعين  )),شيء ما قتلنا هاهنا 



يا  :قل يعين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم )) ((قال اهللا عزوجل: 

بقيتم  :أي لو كنتم في بيوتكم )))) (( ما قتلنا هاهنا لو كان لنا من األمر شيء ((  :حممد هلؤالء الذين قالوا

لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى  (( :يف قعر البيت ,فيها ومل خترجوا، ليس يف مدينتكم فحسب بل يف بيوتكم

يعين أن اختفاءكم وبقائكم يف بيوتكم ال مينع أن  ,لربز فيه ظهور ,شف يف البيوت فيه اختفاءمضاجعهم )) 

  .عليكم القتل كتبإىل مضاجعكم حيث  تربزوا 

 :ويف ؛في بيوتكم)) (( و في بيوتكم )) ((فيها قراءتان سبعيتان: ضم الباء وكسرها؛  في بيوتكم )) ((وقوله: 

كسر اهلاء وامليم،   )) القتل مِ عليهِ  القتل )) (( مُ عليهُ  (( القتل )) مُ عليهِ  ((ثالث قراءة:  كتب عليهم )) ((

  سبعيات؛  ت، وكسر اهلاء مع ضم امليم؛ ثالث قراءاوضم اهلاء وامليم

وقد مر  لبرز )) ((وجوابه:  كنتم )) (( :فعل الشرط ,وهذه لو شرطية لو كنتم في بيوتكم لبرز )) (( :يعين

ودوا أن تدهنوا  :يعين ودوا لو تدهن فيدهنون )) ((مثل قوله تعاىل:  ,وتأيت للتمين ,علينا أن لو تأيت شرطية

  فتكون مصدرية .

ابة قدرية ال  كت  :كتب عليهم القتل  لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل )) ((يقول اهللا عزوجل: 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي  ((؛ فهي كقوله تعاىل: كتابة شرعية؛ كذا ؟

فهي كتابة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ))  ((ما قوله تعاىل: هذه كتابة قدرية؛ أ الصالحون ))

  شرعية مبعىن فرض .

أي مكان االضطجاع؛ ألن امليت يضجع يف قربه؛ ولكنه اضطجاع إىل أمد، إىل أن  إلى مضاجعهم )) ((وقوله: 

 ((شيء؛ وملا مسع أعرايب رجال يقرأ قول اهللا تعاىل: االضطجاع يف القبور ليس هو آخر يبعث يوم القيمة؛ فإن 

واهللا ما الزائر مبقيم؛ شف كيف فهم األعراب؛ واهللا ما الزائر مبقيم؛  :قال ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر ))

قلت  إلى مضاجعهم )) ((وذلك يف البعث؛ وقوله:  ,فاستدل ذه اآلية على أنه البد من مفارقة هلذه املقابر

  ل اضطجاعهم الذي يدفنون فيه .حم

والالم الم التعليل؛ وهلذا جيب   ,الواو حرف عطف وليبتلي )) ((قوله:  وليبتلي اهللا ما في صدوركم )) ((

يبتلي؛ ألن الم التعليل يبتلي؛ بل جيب أن تقول: ولِ يعين ال جيوز أن تقرأ ولْ  ,وال جيوز أن تسكنها ,كسرها

ر فإن الم األمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف: الواو والفاء ومث؛ قال خبالف الم األم ,مكسورة بكل حال

أما الم  قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا ))؛ )) (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ((: اهللا تعاىل

  وليبتلي اهللا )) . ((التعليل فإا مكسورة دائما ولو بعد الواو أو مث أو الفاء؛ يقول: 



   فأين املعطوف عليه ؟ الواو حرف عطفطيب 

  مقدر؛ : الطالب

لبرز الذين كتب (( البد أن يكون معطوف عليه،  ,؟ الواو حرف عطف : مقدر ويش التقدير؟ فعل ذلكالشيخ

  ما يستقيم؛  ,؟ ال ))وليبتلي اهللا ما في صدوركم ((  )) عليهم القتل إلى مضاجعهم

  : أثابكم ذلك الغم وليبتلي, الطالب

: معطوفة على الطالب وإال قد قيل به؛ نعم ؟ ,يعين مبعىن أن السياق بعيد ,هذا على كل حال بعيد: شيخال

   (( لكي ال تحزنوا على ما فاتكم ))قوله: 

  : ال بعيدة هذه, الشيخ

  : شيخ الواو استئنافية, الطالب

  ...  فعل ما فعل ليتبني لكم :التقدير ,إن املعطوف عليه مقدر :ال؛ يقولون: الشيخ


